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« Marta, Marta, je bent zo bezorgd
en je maakt je veel te druk.
Er is maar één ding noodzakelijk »
(Lc 10, 41-42)
Jezus en zijn leerlingen gingen vaak
naar het huis van hun vrienden
Marta, Maria en Lazarus om tot rust
te komen. Marta was een
ondernemende vrouw, sterk en met
een groot geloof.

LUISTEREN NAAR
DE STEM
VAN JE GEWETEN

Eén voetbal
en veel vrienden
Chris ( Duitsland)

Op het moment dat Jezus bij hen
komt, doet ze er alles aan om hem
goed te ontvangen. Ze is druk in de
weer.
Maria gaat zitten. En in plaats van
haar zus te gaan helpen, luistert ze
naar wat Jezus te zeggen heeft.

Ik was op weg naar de
winkel toen ik een groep
jongens tegenkwam. Ze zijn
twee maanden geleden in
onze wijk komen wonen en
kennen onze taal nog niet zo
goed.
Eén van hen had ik enkele
dagen geleden al in de trein
ontmoet.

Marta raakt een beetje geïrriteerd en
vraagt aan Jezus of Maria haar niet kan
komen helpen. Hij antwoordt haar:
«Marta, Marta, je bent zo bezorgd…»
Hij verwijt Marta niet dat ze met veel
dingen bezig is, maar zegt haar dat ze
niet bezorgd moet zijn.
Ze is alleen gericht op haar bezigheden
en heeft geen tijd om te luisteren naar
wat Hij haar wil zeggen.
Net als Marta, zijn ook wij geroepen
om te luisteren naar wat Hij ons wil
zeggen. Om naar de stem van God in
ons te luisteren.
Het kan ons wel eens overkomen dat
we afgeleid zijn en niet helemaal
gericht op God en de liefde voor onze
naaste.

Het allerbelangrijkste is dat we
vrienden van Jezus zijn.
Hem te laten leven in ons,
alert te zijn op wat Hij ons wil zeggen,
op zijn zachte stem die spreekt in
ons hart.
Zo zijn we niet afgeleid door andere
dingen, omdat Hij ons de weg wijst.

“Van alles wat we doen
blijft alleen de liefde over
waarmee we het gedaan
hebben”

Hij vroeg mij of ik een voetbal voor hen had.
Ze wilden gaan voetballen maar hun bal was lek en
ze hadden geen geld om een nieuwe te kopen.

Ik dacht even na en besloot om het geld dat ik bij
me had voor de lboodschappen te gebruiken. Ik ben
met hen meegegaan om een bal te kopen en toen
hebben we samen op het voetbalveldje een
schitterende partij gespeeld.
Mijn team had verloren, maar ik heb wel een aantal
nieuwe vrienden gewonnen!
Met één van hen speel ik nu in hetzelfde team van
de voetbalclub van onze stad.

